
IB: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK: VELIKONOCE 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

- Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj vlastní 

názor a vyjádřit jej 

- Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé 

stránky 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

- Poznávání přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování a pod) 

- Upevnění poznatků o jarním svátku Velikonoc 

- Rozvoj tvořivosti, fantazie 

- Rozvoj jemné i hrubé motoriky 

- Nácvik básničky, písničky 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- Rozhodovat o svých činnostech 

- Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním , 

učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

 

JAZYK A ŘEČ 

Básně a říkadla: 

- NAŠE MALÁ SLEPIČKA   

 

Rozvoj komunikace: 

- Jak jsme slavili Velikonoce, (co dělaly holky a kluci) 

- připomeneme si co to jsou Velikonoce – jaké lidové tradice a zvyky jsou 

spojeny s těmito jarními svátky, co předchází Velikonocům 

- připomeneme si roční období, znaky jara ( oteplení, zelená se tráva, 

kvetou květiny, vracejí se ptáci z teplých krajin ), pašijový týden 

- převyprávění děje pohádky 

- logopedické cvičení 

 



Grafomotorika: 

- ml. děti vajíčka, 

-  starší děti – velké vajíčko (různé vzory). Správné držení kreslicího náčiní 

 

Hudebně dramatické aktivity: 

- Písnička „Velikonoční“ 

Výtvarné - pracovní činnosti: 

- zápich čáp,  
- Včelka z ruličky papíru – stříhání, lepení 

Pohyb: 

- Ptačí tanec 

- Dětská jóga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚTERÝ - 6.4.21 

KK: 

Rozhovor s dětmi: 

- Jak jsme slavili Velikonoce, (co dělaly holky a kluci) 

- Opakování  - symboly Velikonoc ( pomlázka, vajíčko, beránek, velikonoční pečivo, 

osení)  

Opakování jarních a velikonočních koled a písní – na jaře, čáp jede v kočáře, hody, hody 

doprovody,…. 

Seznámení s básničkou: 

Pohyb s říkankou 

NAŠE MALÁ SLEPIČKA   

Naše malá slepička,                       spojit prsty nad hlavou, 

 snáší pěkná vajíčka.                     spojit palce a ukazováky, 

 Vajíčka si srovnáme,                    tanec dlaní: dlaně na sebe a otáčíme jimi 

a potom je prodáme. 

 

Velikonoční Kimova hra – učitelka dětem ukáže předměty patřící k Velikonocům a ony si je 

prohlédnou. Pak je přikryje šátkem a některé odebere. Děti budou hádat, co zmizelo. 

Pracovní list – Najdi 7 rozdílů. Řekni ve které písničce jede čáp v kočáře ( na jaře, na jaře, 

čáp jede…) 

Tanec s videem  

PTAČÍ TANEC 

  zatančete si podle videa na YouTube 

  https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo 

  napodobujte pohyb rukama a nohama, dokonce si můžete i zazpívat 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STŘEDA - 7.4.21 

KK:  

Rozhovor s dětmi 

Opakování: 

-  připomeneme si co to jsou Velikonoce – jaké lidové tradice a zvyky jsou spojeny s těmito 

jarními svátky, co předchází Velikonocům 

-  

Velikonocům předchází období 6 postních nedělí. Každá má svoje jméno a je spojená s 

nějakou tradicí. ČERNÁ, PRAŽNÁ, KÝCHAVNÁ, DRUŽEBNÁ, SMRTNÁ, KVĚTNÁ. 

Květná neděle je poslední / 9.4. / - světí se kočičky, přináší se jaro do vsi, zdobí se větvičky. 

Po Květné neděli následuje svatý neboli pašijový týden. Viz. příloha níže 

Seznámení s písničkou „Velikonoční“ ( text a noty v příloze níže) 

https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs 

Grafomotorika : ml. děti vajíčka, starší děti – velké vajíčko (různé vzory). Správné držení 

kreslicího náčiní 

Pohyb: Dětská jóga – Velikonoční příběh, odkaz níže 

https://www.youtube.com/watch?v=BrYlO8eRSBk 

 

Černá nebo Pražná neděle (druhá v pořadí) 
Získala přízvisko nejspíše podle tmavých šatů, do kterých se ženy v postním období 
oblékaly. Pražná pak podle prastarého pokrmu „pražma“, který se připravoval z 
upražených zrn naklíčeného obilí, především ječmene. 

Kýchavičná neděle (třetí) 
Má kořeny v hlubokém středověku, kdy se v tento den konaly bohoslužby k 
odvrácení tehdejší metly lidstav – cholery a moru. Počátek nemoci se projevoval 
hlasitým kýcháním. Zdraví lidé od nemocného utíkali pryč a volali: „Tebe pozdrav už 
jenom Bůh“. Od těch don se při kýchnutí užívá pozdrav: „Pozdrav pán Bůh!“. 

Družebná neděle (čtvrtá) 
Vznikla nejspíše podle dívčích zábav, při kterých dívky projevovaly náklonnost  svým 
hochům. Na tyto zábavy pekly koláče zvané „družbance“. Existují však i jiná 
vysvětlení. 

Smrtná neděle (pátá) 
Prastarý pohanský zvyk „Vynášení Morany“ – smrti ze vsi se zachoval až do dnešní 
doby. Bohyně jara Vesna definitivně vítězí nad Moranou – bohyní zimy a smrti. 
Kromě vynášení Morany koledovaly děti v tento den s „lítem“. Líto, nové líto (léto) 
představoval vršek malého listnáče, smrčku, jedličky nebo borovice ověnčený 
pentlemi, řetězy ze slámy a kousků látky. Na vrcholku líta byla upevněna panenka 
nabo svatý obrázek. 

Květná neděle (šestá) 
Na květnou neděli se připomíná slavný vjezd Krista do Jeruzaléma, kdy jej lidé vítali 
olivovými, vavřínovými a palmovými ratolestmi. Na památku se v kostelech světí 

https://www.youtube.com/watch?v=BrYlO8eRSBk


kočičky (ratolesti jív), místy nazývané podle hebkosti koťátka, barušky, kocanky nebo 
rokytky. Při svěcení se držely kočičky hodně vysoko, aby rostlo vysoké obilí. Dávaly 
se pak za trámy, obrázy a křížky, aby uchánily stavení před bouřkou a jinou 
pohromou. Kromě malých svazkůkočiček se nosily k posvěcení svazky narašených 
listnáčů zvané ratolesti, které byly 2 – 3 m dlouhé, ozdobené pentlemi a papírovými 
růžičkami. 

Po Květné neděli následuje svatý neboli pašijový týden. Bylo to Modré pondělí a 
Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod 
velikonoční zvaný telé Velká neděle. Potom následovalo Velikonoční pondělí – 
Pomlázka. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ČTVRTEK 8.4.2021 

KK: 

Volný rozhovor, připomeneme si 

- roční období 

- znaky jara ( oteplení, zelená se tráva, kvetou květiny, vracejí se ptáci z teplých krajin ) 

- pašijový týden 

Jarní hádanky – příloha níže 

Didaktická hra – řekni to jinak – tvoření zdrobnělin (příloha níže) 

Opakování – básničky, písničky 

Výtvarná – pracovní činnost : zápich čáp, včelka. Děti svými výrobky mohou po návratu do 

MŠ vyzdobit svou třídu nebo šatnu 

https://www.youtube.com/watch?v=cD6ivMH8u08 

 

PL – na rozvoj sluchového vnímání - předškoláci 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cD6ivMH8u08


 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

PÁTEK 9.4. 2021 

KK: 

Poslech pohádky, společné převyprávění a její následný rozbor „O kohoutkovi a slepičce“ 

(jeden ze tří odkazů níže) 

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY 

https://www.youtube.com/watch?v=OaDUt2HXByk 

https://www.youtube.com/watch?v=xzGhRcE-nEQ 

 

- Proč nemohl kohoutek dýchat? 

-  Myslíte si, že bylo od něj pěkné, že se nerozdělil? 

- Jaký byl kohoutek? 

- Co znamená, když je někdo lakomý? 

- Za kým běžela slepička – pořadí- posloupnost (studánka, švadlena, švec, sviňka, 

sladovník, kráva, louka, nebe) 

- Zachránila slepička kohoutka? 

- co dávala studánka – vodu , švadlena… 

- Ponaučil se kohoutek ze svého jednání? 

Prstové cvičení – sbírání zrníčka pro slepičku, viz video níže 

https://www.youtube.com/watch?v=NTAZFGvAtcs 

Aktivita na rozvoj jemné motoriky – pomůžeš vybrat slepičce semínka pro kohoutka?  

 Návod - příloha č. 1 

 Potřeby: Mouka, semínka, čočka, hrách, pečící plech s okrajem. 

 

Logopedické cvičení O slepičce a kohoutkovi – odkaz níže 

https://www.youtube.com/watch?v=ufWznw1Xlvg 

 

PRACOVNÍ LIST PRO PŘEDŠKOLÁKY – počítání semínek 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OaDUt2HXByk
https://www.youtube.com/watch?v=xzGhRcE-nEQ
https://www.youtube.com/watch?v=NTAZFGvAtcs
https://www.youtube.com/watch?v=ufWznw1Xlvg


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



PL – grafomotorika – mladší děti 

 

 

 

 

 

 

 



PL – GRAFOMOTORIKA - PŘEDŠKOLÁCI 

 

 

 

 

 

 



 

Pracovní list – sluchové vnímání - předškoláci – spoj s písmenem obrázek, který začíná na stejné 

počáteční písmeno 

 

 



 

PL – předškoláci – počítání semínek 

1) Překresli semínka z kruhů v prvním řádku do kruhů v druhém řádku. Zkus překreslit podle 

vzoru. 

2) Spočítej semínka v kruhu a do obdélníků ve třetím řádku napiš výsledek 

3) Dokresli kopečky zrní 

4) Dokresli žížaly 

5) Zakroužkuj červenou pastelkou šiky, které ukazují nahoru 

6) Zakroužkuj červenou pastelkou všechny slepice, které jdou doprava 

 

 



 

 


